
 

 

Philips
CushionSpeaker

SDC5100
"Slappna av, luta dig 

tillbaka och njut"
CushionSpeaker™ ligger säkert i ditt knä med en värmetålig kudde för komfort och med 
ett halkfritt band på ovansidan som håller fast din bärbara dator. Så slappna av och njut!

Lyssna och njut
• Digitala stereohögtalare
• USB-kontakt för ström och uppspelning

Surfa på fritiden
• Bekväm kudde som du kan ha i knät
• Platt ovansida med halkfritt band för bärbar dator
• Skyddar dig mot värme från den bärbara datorn

Verkligen enkelt
• Kräver inte batteri eller adapter
• Indragbar kabelhantering



 Digitala stereohögtalare

Med digitala stereohögtalare kan du njuta av videor 
eller musik med fantastiskt ljud.

Skyddar dig mot värme

Hård yta ger bra skydd åt den bärbara datorn och 
säkrar ett ordentligt luftflöde, vilket förhindrar 
överhettning

USB-kontakt för ström och uppspelning

USB-kabeln med enkel plug-and-play-funktion ansluts 
direkt till en USB-port. Den bärbara datorn 
identifierar automatiskt den borttagbara USB-
masslagringsenheten.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

31,6 x 6,32 x 39,2 cm
• Vikt: 0,937 kg

Ljud
• Frekvensåtergivning: 100–18 000 Hz

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Anslutningar
• Kabellängd: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Anslutning: USB-port

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: Windows Vista, XP, Mac OSX 10.2.8 eller 

senare

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

43,2 x 35,6 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,94 kg
• Bruttovikt: 1,49 kg
• Taravikt: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 45,2 x 23 x 37,5 cm
• Nettovikt: 1,88 kg
• Bruttovikt: 3,46 kg
• Taravikt: 1,58 kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Antal konsumentförpackningar: 2

Förpackningsinnehåll
• Snabbstartshandbok
•
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